
INGEN ÖVERGÖDNING

Halterna i ytvattnet minskar
I Östersjö 98 redovisades data från Egentliga Östersjöns
delbassänger som visade en genomgående kraftig minsk-
ning av koncentrationen av fosfat och totalfosfor i ytvatt-
net (0–20 m) under 90-talet. Även vinterkoncentrationer-
na av oorganiskt kväve minskade efter 1995. Var detta ett
resultat av åtgärder och minskad användning av gödsel
runt Östersjön? Eller ett utslag av storskaliga variationer i
den interna omsättningen av näringsämnen orsakade av
variationer i klimatet? Eller både och?

Vi har ännu alltför dålig kunskap om de mekanismer
som reglerar omsättningen av närsalter för att kunna dra
säkra slutsatser om orsakerna till kortvariga trender över
decennier. Dock visar våra analyser dels att trender i
ytskiktet inte behöver spegla vattenpelarens hela innehåll
av näringsämnen, dels att stora och snabba förändringar i
djupvattnets innehåll av näringsämnen sker när syresitua-
tionen förändras.

Massor med fosfor i djupvattnet
Baserat på data från det nya miljöövervakningsprogram-
met som startade 1994 har vi beräknat hela vattenmassans
innehåll av näringsämnen. Något oväntat visar dessa
beräkningar att den totala mängden fosfor i Egentliga
Östersjöns hela vattenmassa ökat med ca 20% från 1995 till
2000. Mängden kisel har också ökat. Mängden totalkväve
har däremot varit i stort oförändrad, medan mängden
oorganiskt kväve möjligen minskat något mot slutet av
mätserien (figur 26). 

Eftersom mängden näringsämnen minskat i ytskiktet
betyder detta att stora mängder näringsämnen lagrats i
djupvattnet. Detta illustreras med data från intensivstatio-
nen BY31 (figur 27). Där har medelkoncentrationen av
totalfosfor ökat från under 3 till över 4 µM sedan 1995,
merparten som fosfat. Stora förändringar har även skett i
medelkoncentrationen av totalkväve och oorganiskt kväve,
men åt motsatt håll. Från att ha varit relativt konstant fram

Näringsmängden ökar 
– syrebrist orsaken
En tydlig nedgång i koncentrationen av fosfor, oorga-

niskt kväve och kisel i Egentliga Östersjöns ytvatten har

av flera tolkats som att insatta åtgärder mot eutrofiering

nu börjat ge resultat. Vi visar här att en sådan slutsats

kan vara förhastad. Beräkningar visar att den totala

mängden av fosfor och kisel i Egentliga Östersjöns hela

vattenmassa ökat med ca 20% sedan 1995. Däremot har

mängden kväve varit i stort sett oförändrad. Orsaken är

framför allt att stora och snabba förändringar i djup-

vattnets innehåll av näringsämnen sker när syresituatio-

nen förändras.
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till mitten av 1998 minskade koncentrationen på mindre
än ett år med över 30% genom att merparten av det oorga-
niska kvävet denitrifierats.

Två huvudorsaker
Det finns två huvudsakliga orsaker till denna utveckling.
Ökad syrebrist och en mycket stabil haloklin.

Den tilltagande syrebristen i djupvattnet (figur 28a) gör
att fosfor, av rent kemiska orsaker, frisätts från sedimenten
och ackumuleras i vattenmassan. Även stora mängder kisel
har ackumulerats i djupvattnet. Det oorganiska kvävet
däremot, omvandlas vid syrebrist av bakterier till otill-
gänglig kvävgas, så kallad denitrifikation, och förvinner ur
vattenmassan. Ackumulationen av fosfor i djupvattnet har
skett gradvis i takt med att tillgången på syre minskat.
Däremot tycks denitrifikationen bli effektiv först vid

riktigt låg koncentration av syre. Förhållandet mellan
oorganiskt kväve och fosfor har således snabbt förändras.
Som tumregel brukar användas att det krävs 16 gånger mer
kväve än fosfor för att bygga växtbiomassa (den s.k. Redfi-
eld-kvoten). Sedan mitten av 1999 har kvoten varit under
ett, dvs djupvattnet innehåller ett enormt överskott av
fosfor. 

En ökning av mängden fosfor i djupvattnet torde på sikt
också medföra ökade koncentrationer i ytskiktet. En anled-
ning till att detta ännu inte skett kan vara att salthalten
under 90-talet minskat något i ytskiktet medan den ökat
kraftigt i djupvattnet. Detta illustreras i figur 28b som visar
salthalten på olika djup mellan 50 och 100 meter. Salt-
haltsskillnaden över haloklinen har fördubblats på tio år,
vilket medfört att uppblandningen av djupvatten minskat.
Trots detta kan man även urskilja tydliga minskningar i

"!Figur 26. Totala mängder av de viktigaste näringsämnena i Östersjön
för åren 1995 till 2000. Mängderna är årsmedelvärden beräknade från
kvartalsmedelvärden från 12 stationer i Egentliga Östersjön som besöks
minst månadsvis (se karta sidan 57).

Total amounts of nutrients from 1995 to 2000. Amounts calculated as
yearly averages from three month averages from 12 stations in in the
Baltic Proper visited at least on a monthly basis (see map on page 57).
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➛!Figur 27. Mätningar av näringsämnen
från Landsortsdjupets (BY31) djupvatten
(100-440 m) mellan 1990 och 2000.
Fosfor ökar och kväve minskar.
a) totalkväve och totalfosfor
b) oorganiskt kväve och oorganiskt
fosfor

Measurements from the deep water
(100-440 m) of the Landsort Deep
(BY31) in northern Baltic Proper between
1990 and 2000. Increasing phosphorus
and decreasing nitrogen concentrations.
a) Total nitrogen (TN) and total 
phosphorus (TP)
b) inorganic nitrogen (DIN) and inorga-
nic phosphorus (DIP)

b) Salthalt och kväve/fosfor-kvot på olika djup. Den allt stabi-
lare haloklinen förhindrar att näringsämnena når ytvattnet.

b) Saltinity and DIN/DIP ratio at different depths. Increased
halocline stability aggravate upward nutrient transport.

a) Syrehalt och kväve/fosfor-kvot (100-440 m). Minskade
syrehalter orsakar drastiska förändringar i förhållandet
mellan kväve och fosfor.

a) Oxygen concentration and DIN/DIP ratio (100-440 m).
Decreasing oxygen drastically change nitrogen/phosphorus
ratios.

53ÖSTERSJÖ  I 2000

"! Figur 28. Mätningar från Landsortsdjupets (BY31) djupvatten mellan 1990 och 2000.
Measurements from the deep water of the Landsort Deep (BY31) in northern Baltic Proper between 1990 and 2000.
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förhållandet mellan kväve och fosfor i och strax ovanför
haloklinen, en indikation på att mer fosfor relativt kväve
transporterats genom haloklinen. Däremot kan inga tydli-
ga förändringar urskiljas i ytskiktet som ju påverkats av de
senaste årens stora landavrinning med ett stort kväveöver-
skott.

Biogeokemiska processer styr 
Det mest troliga är att ackumulationen av fosfor i djup-
vattnet kommer att ge ökande koncentrationer även i
ytskiktet när utbytet över haloklinen åter ökar. En första
indikation kom under våren 2000 då betydligt högre
fosfatkoncentrationer än tidigare uppmättes i ytskiktet så
sent som i månadsskiftet mars-april. Det är därför troligt
att trenden mot minskande koncentration av fosfor i
ytskiktet snart kommer att brytas. Hur stor ökningen
kommer att bli är omöjligt att förutsäga eftersom en del av
fosforn åter kommer att fällas ut och sedimentera när det
syrefattiga djupvattnet blandas med syrerikare vatten. 

Under 2001 har syresituationen i Landsortsdjupet fort-
satt att försämras, och är mindre än 1 mg/l på 80 meters
djup. Detta talar för att koncentrationen av fosfor kommer
att vara fortsatt hög i djupvattnet samtidigt som mer kväve
kommer att denitrifieras. Överskottet av fosfor i förhållan-
de till kväve kommer således att öka. 

En av konsekvenserna kan bli att blomningarna av
kvävefixerande, och således fosforbegränsade, blågröna
alger i Östersjön kan komma att öka i omfattning de
kommande åren. Kanske är det så att den huvudsakliga
kontrollen av dessa illa omtyckta algblomningar sker
genom biogeokemiska processer i djupvattnet i Egentliga
Östersjön. God tillgång på syre medför att fastläggningen
av fosfor i sedimenten blir effektiv och endast lite kväve
denitrifieras. Då blir det endast ett litet fosforöverskott och
sämre förutsättningar för kvävefixerare. Omvänt, gör syre-
brist att fosfor frisätts medan dentrifikationen blir hög.
Dvs. stort fosforöverskott och goda förutsättningar för
blomningar av kvävefixerande blågröna alger. 

English summary
Nutrients increase in the Baltic

A clear decrease in nutrient (phosphorus, silica and
dissolved inorganic nitrogen) concentrations in the
surface waters of the Baltic Proper was interpreted by
many to mean that measures taken against eutrophica-
tion were beginning to show results. We will show here
that such a conclusion may be premature. Estimates of
the total amount of nutrients present in the entire
water mass of the Baltic Proper show an increase of
about 20% of phosphorus and silica since 1995.
Amounts of total nitrogen remained fairly stable while
dissolved inorganic nitrogen may have decreased
somewhat. There are two main causes to this. The sali-
nity has decreased above the halocline and increased
below. The increased halocline stability has resulted in
less mixing of deep water into the surface water. Below
the halocline, depletion of oxygen has led to an accu-
mulation of phosphorus, released from the sediment
while at the same time denitrification transformed
dissolved nitrate into nitrogen gas. Large amounts of
silica have also accumulated in the deep water. When
the halocline stability decreases, nutrient concentra-
tions in the surface layer will probably increase again.
Denitrification and accumulation of phosphorus has
dramatically lowered the DIN/DIP ratio below the
halocline. When more deep water will be mixed with
the surface layer, the excess phosphorus may result in
increased blooms of nitrogen fixing cyanobacteria.


